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 28/07/2017                م. اسحاق نگارگر

 قفس پروردگی داد از
 بوی گُل کناس ها از زابل فارغندم در را به عشرتگاه آزادی چه کار دنیا اهل

 دل()بی

 )کناس همان زباله کش است(

 او آغاز میتمعصو گذارد دوران کودکی و زندگانی می به میداِن فراخ پا َرِحِم مادر قفِس تنگ از آنکه از انسان بعد

 را محدود نمی او شاهباِز تییل ِعرصه  پرواز هیچ چیز ندارد و یاین میدان زندگی نهایت د می پندارد که دیگرشو می

 واقعیت را بر سرد آب می جنبد تا به یود اما اوست. دسترس در چه بیواهد هر و همه نازش را برمیدارند کند.

 را داشته باشد و یود بازیچه های تا دهد ای کودک اجازه نمیبر مادر و اقتصادی پدر امکانات ریزند. سرش می

قفس  و دانند نمی یود وظایف شمار در آنان را جسمیِ  ای روحی وه نیاز دولت های جهان توجه به اطفال و بریی از

ته زبان های شان نشس نوک این پرسش بر اما گیرند بدان یو می ن کودکان است که قهرا  ااقتصادی نیستین زند فقر

معلمان با  پیشامد تبعیض می افتند. قفس جاست که در همین از و «دیگران چرا چنان من چرا چنین و» است که:

 یشونت.  حتی قهر و بی اعتنایی و توأم با دیگر با بریی حتی تملق است و احترام و بریی توأم با

ا برای ه بدنی بریی برای دیگران نایوشایند است؛ سایتبریی ها  رنگ ِجلد تبعیض رنگ های گوناگون دارد. قفس

 نسانیت ازا تبعیض؛ قفس یالصه اینکه در بریی را نمی پسندند و زبان ها قوم و بریی بریی دیگر پسندیده نیست.

 گل هر های زیبا فراوان است و باغچه  عالم گُل که در شود گذاشته می آفتابی کنار این حقیقت ها می رود و یاطر

ست ها تنوع گُل زیبایی در ها نیست و این گُل هیچ کدام زیبایی باغچه بی نیاز از دارد و را یود بوی یاص گ ورن

وع همین تنشد ولی  نوایت می دماغ یک بوی آن برای چشم و جهان تنها یک گُل می بود رنگ و ه  باغچ که اگر در

  سازیم. دیگران قفس می یود و برای ذهن ما شود و جامعه به صورت ایتالف دیده می است که در

 :پژواک که یدایش غریق رحمت کناد شعری دارد که میگوید ستادجناب ا

 کرامت بَُود همی ی که ننگزان بندگ

 انم آرزوستشیط ا تََمـُردک بی ریـــی
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آسودگی به اصطالح  همان بهشت یود در با همسر ها انسان جد و بی ریا را نمی کرد کنم اگر شیطان آن تمرد می من فکر و 

نومیدی با این  همه آرزومندی و این و نشیب با ه فرازاین هم جهان با تپید هوای هیچ آرزو نمی دلش در سیره می اندایت و چار

رعنای  نِ حورا دن به سایه  طوبی ورسی ال یوب است که زاهد به آرزویحا تنهایی و همان بهشت بود و وا نبود وتق ه گناه وهم

 ار ییام بر بهشت نسیه ترجیح داده یود مانند حال راه دنیز که نق گنهکار کرده است و تقوی اسیر زهد و قفس را در بهشتی یود

 فس نبودق برانگییته است که اگر قفس شکنی را انسان هوای آزادی و ه قفس ها دربدین ترتیب این هم گناه افگنده است و قفس در

 .ت هم لذتی نداشتآزادی در بهش

ن قفس ای اسیران و می شود آن اسی قفس ایدیولوژی یا قفِس مطلق سازی حقایق نسبی بدبیتانه قفسی است که اندیشه  آزاد در

ل را به یک فرضیه  مطلق بد های متضاد دارای سیما نسبی چه بسا که یک حقیقت و یاد می برند همیشه نسبی بودن حقایق را از

طل گویند با آنچه دیگران می شان همین است که آنچه من دریافته ام حقیقت است و قمنط می پردازند وآن  به تقدیس کنند و می

  کوبد. دشمنی با همه می طبل بر این آدم با چنین پندار بر بنا و

ا ب شوروی نیز کمونیزم اتحاد آزادی دیگران است و سلب دیگران و روتسییر قلم آلمان در می پندارد که عظمت فاشیزم هتلر

  .فکری است آزاد زندانی کردن های بیشمار قفس رود. این قفس نیز یکی از ان میمیالف ه  دشمنی طبقاتی به پیکارحرب

تناق ای سسیاه به سیاهی؛ قف جلد می نازد و آری سپید به رنگ سپید بدان می نازد. سازد و رنگ را هم انسان برای یود می قفس

یرد گ آدم می انعطاف پذیری اعضا را از پیری که تحرک و قفس مــرگ و ترس از وحقوق انسانی؛ قفس بیماری  آزادی و سلب و

را  ما کنند و را سلب می آزادی ما دهند و سازد. این قفس ها همه دست به هم می دلسوزی دیگران می آدم را موضوع ترحم و و

این  انسان هم کناس مزبله است و نیارسد که د آزادی نمی سازند که حق را به بیدل بدهیم که انسان هرگز به عشرتگاه ناگزیر می

 گذرد. ای کاذب میفگندن الماس ها دور آوردن و در گرد رعم بوی گُل نیست و مزبله یبری از این در بر بنا و مزبله 

می  گرد داشتم و گرامی می وغیره را م؛ دموکراسی زهای کاذب آزادی؛ سوسیالی الماس وان بودم وپیش که ج ها من نیز سال

دانم که مزبله ای که  قفس پروری سروده بودم که برایم جذبه داشت ولی حاال می باره  قفس و ری دررییتم شع می دور م وآورد

ستم همین قفس ا های انسان که تا زنده استیم در شهرت پرستی افزون طلبی و آهنین حرص؛ همان قفس گوید ن میآن سی دل ازبی

 :گوید که می و بیدل شعری دیگر دارد

 الغــــم اعمعقبی  غفلت و دنیا الم

 جهان فاصله دارد ما دو آسودگی از

 راین هم شع و دست نارس است. این شما وم وعنقا میوه  موه آزادی همانند و اعمال استیم  اسیر قفس آن دنیا نیز آری بدبیتانه در

 ده وش آشنا های گوناگون این محیط نیز فسق با برتانیه زیسته و سال در ارکه چهیعنی آنگاه 1۹۹3جون  ۶ قفس که من در فصل

 برمنگهم نگارگر 2017جوالی  11 سروده بودم.

 

 قفس لفص
 

 قفس جان اندر دم با نا اُمیدی نقـمیدهـــ   قفس فغان اندر این ذوق نیست من را بعد از

 اندر قفس پاسبان را شدم وانی یودـنا ت  نماند روی پروازمس زدم نیب پر از بال و

 قفس درداستان ان م سرکن من چه دارم تا  ی عشوه گرماه رانم بود وک بیمانی آس
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 قفس اندر یزان ُجز دیگر ویی فصلنیست گ  م هرگز نزد دل ه بر تارارش زیمو بهن

 قفس کهکشان اندر ردرسد دستش بگی رگ   عشق وده آزادی ومجو بیه دزاه از دل

 قفس ان اندرجه یکسر َودــقفس سازان بُ  وز  ردمی نام اده ازافت ه چاکآدمیت سینـــ

 قفس ان اندرن را آشیــایش داد مـبه در   ودــدل رب آسمان ازد را ـمیا ایتــــــر

 قفس گان اندردیوان نـرده ایمی را کـعال   کشور قتلگه ما زندان و بهر ربتاست غ

 قفس ان اندرـریاکاری دُک می گشاید از  خ را امی شیآزادی مق رلزاگُ  نیست در

 قفس اندر گران وابی راـد آیر تشمی ک  کمین دشمن در و زل دورنم و وابکاروانت ی

 قفس اندر قفس پروردگان الـحوای بر  رنگ رنگ گـُلها شاداب و دوآزادی ش باغ ز

 قفس اندر انگم د آسمان را بیمی کشان  وق ش و شور ش وتال از ایه اندوزملتی سرم

 قفس دران انوا را آرمـــبین نــــدلیبع   به یون افگنده است رستستمگ ادصی دست

 قفس ان اندریس بیداد الن چنین پامـای  آزاده را للبرب ب ازین مپسند یا بیش

 

 برمنگهم 1۹۹3جون ۶شب 

 

 


